
 Linguaviva – Florencja 
wiek: 14-17 lat 

Ośrodek czynny: 25.06- 19.08. 2023
daty rozpoczęcia: 25.06, 9.07, 23.07 i 6.08 (pobyt: niedziela-sobota)

 Florencja to jedno z najpiękniejszych miast na
świecie,  którego  zabytkowe  centrum  zostało
wpisane  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa
UNESCO.

 Na stosunkowo niewielkim obszarze Florencja
zawiera  bogactwo  skarbów  sztuki
renesansowej.

 Florencja  to  również  średniej  wielkości,
bezpieczne miasto w którym w centrum mieści
się  szkoła. 

 Linuaviva powstała w   1976 roku we Florencji
w celu zachęcenia zagranicznych studentów do
nauki  języka  włoskiego  we  Włoszech  oraz
poznawania włoskiej kultury i stylu życia.

 Szkoła  zlokalizowana  blisko  centrum  miasta,
oferuje  młodzieży  z  całego  świata  nie  tylko
doskonałej  jakość  kurs  języka  włoskiego  ale
równie bogaty program zajęć po lekcjach  pod
opieką  nauczycieli  Linguaviva,  oddanych
opiekunów i sprawdzonych rodzin goszczących

 Wszyscy   lektorzy  to  rodzimi  użytkownicy
języka włoskiego,  posiadający odpowiednie kwalifikacje i regularnie biorący udział w dodatkowych
szkoleniach;

 Wszystkie  poziomy zaawansowanie  znajomości  języka –  pierwszego dnia  kursu  odbywa się  test
językowy kwalifikujący 

 Idealne miejsce do zorganizowania pobytu rodzinnego- rodzice i dzieci nauka w tym samym miejscu



Kurs językowy 

Zrównoważone programy nauki języka włoskiego połączony ze starannie przygotowanym programem zajęć
sportowych,  relaksacyjnych,  kreatywnych  i  zwiedzanie.   Lekcje  języka  włoskiego  obejmują  mówienie,
słuchanie, czytanie i pisanie w żywych i nieformalnych sytuacjach. Zajęcia odbywają się również na świeżym
powietrzu. Wszyscy nauczyciele są wysoko wykwalifikowani i są  starannie wyselekcjonowane ze względu na
ich  doświadczenie  w nauczaniu  młodzieży.  Zajęcia  odbywają  się  od  poniedziałku  do  piątku,  w  małych
grupach składających się max. 12 osób. 

 Wiek uczestników: 14-17 lat
 Międzynarodowe grupy 
 Wszystkie poziomy zaawansowania 
 Liczba osób w grupie max 12
 20 godzin lekcyjnych w tygodniu
 1 lekcja =  45 min 

Zakwaterowanie

Wszystkie rodziny są starannie dobierane i będą zlokalizowane blisko szkoły – często tylko krótki spacer i
nigdy więcej niż 15 minut jazdy komunikacją miejską. Rodzina zapewnia śniadania i obiadokolacje, lunch w
szkole.  Nauczysz   się  języka włoskiego w szybszym tempie ćwicząc go każdego dnia  z   gościnną i  dużo
mówiącą włoską rodzinną goszczącą. 

• 2 osobowe  lub 1 osobowe za dopłatą (80 EUR/tydz)
• pełna wyżywienie, dwa posiłki dziennie z rodziną goszczącą, lunch zapewnia szkoła. 

Program zajęć dodatkowych 

Program zajęć po lekcjach jest starannie przygotowany i jest integralną częścią kursu językowego. Będziesz
się świetnie bawić podczas zajęć sportowych i rekreacyjnych. Weźmiesz udział w wycieczkach np. do  Sieny,
Pizy, Toskanii.  Wszystkie zajęcia pod opieką personel Linguaviva. Będąc we Florencji  nie można pominąć
zwiedzania bogatej  kultury m.in.  Galeria  Uffizi,  Galeria  Akademia, Duomo,  Novella Santa Maria i  Santa
Croce. Będzie również mnóstwo okazji do relaksu z nowymi znajomymi przy basenie lub podczas niedzielnej
wycieczki nad morze. Będziesz mieć okazję odkryć swoje talenty podczas warsztatów lub lekcji gotowania. 



Podróż / transport z i na lotnisko 

Dniem przyjazdu do Florencji niedziela, wyjazdu sobota po kursie. 

Transport dworzec  bądź lotnisko w cenie pobytu 

Lotnisko lub dworzec W cenie pobytu 

Transport z i na lotnisko przy locie z opieką stewardessy dopłata 30 EUR w jedną stronę
 


